
NO. 3

KÍVÜL-BELÜL LEHETŐSÉG
HIDEGBURKOLATOK 



Pár évtizeddel ezelőtt a hideg- és melegburkolatok még világos határok mentén 

oszlottak meg egy otthonban. Padlószőnyeg, parketta a nappaliban, hidegburkolat a 

konyha, előszoba padlóján, és faliburkolatként maximum a fürdőben.

Noha ez a rendszer mára sem állt a feje tetejére, de hála az ipar technológiai 

fejlődésének (és a korszerű fűtési rendszereknek), ma már a hidegburkolatok 

felhasználási területei igencsak kibővültek – mára már nem igazán maradt olyan 

terület, ahol egy jól megválasztott hidegburkolat ne lenne egymagában is tökéletes 

választás, vagy ne lehetne szuper társa egy hozzá illő melegburkolatnak.

Jelen ebookunkban a legdivatosabb felhasználási módokra mutatunk egy-egy 

stílusos, funkcionális megoldást!

BEVEZETŐ

MATT

FÉNYES

PADLÓ BURKOLAT

CSÚSZÁSMENTES VÁLTOZATBAN IS KAPHATÓ

FALI BURKOLAT

RETTIFIKÁLT, ÉLCSISZOLT LAP

J E L M A G Y A R Á Z A T
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A természetes hangulatot kedvelők ma már a legkülönfélébb 
anyagokat megidéző burkolatokból válogathatnak, mégis 
úgy tűnik, hogy a fahatású burkolatok örökre kivívták a 
helyüket a népszerűségi lista elitjében. Nem is csoda… a 
most következő termékek bármelyike kiválóan emel hidat az 
anyatermészet és otthonunk legbelsőbb zugai között is.

FAHATÁSÚ
LAPOK
 NAPPALIBA, ÉTKEZŐBE, 
 KÜLTÉRRE 
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Amikor fahatású lapokra gondolunk, talán eszünkbe sem jut, hogy egy apró eltérés két lap között micsoda hangulatbeli változást 
okoz. Az olasz NovaBell dizájnerei viszont tisztában vannak ezzel. A MySpace kollekció inkább a modernebb stílus kedvelőinek 
szívét lágyítja meg, de azt a beltértől egészen a medence partjáig.

A legnépszerűbb 
színek és méretek 
saját, vagy belföldi 
készletről elérhetőek.

ALAPSZÍNEK

FELÜLETEK

MÉRETEK (CM)

26x160
16x160
30x120

20x120
20x90
15x90

Bamboo

Cinnamon

Cloud

Cognac

Tobacco

Rice

  

   NOVABELL 
      MY SPACE  

20 mm
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A felsorolt méretek, kivitelek és színek a gyártó hivatalos adatai, a 
valós elérhetőségről, kérjük érdeklődj értékesítő kollégáinknál:

   NOVABELL 
      MY SPACE  
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http://www.piramisepitohaz.hu/furdoszobaszalon


A természetes hatás rajongói számára tökéletes választás a gyártó másik fa-imitációs lapcsaládja. A szinte élően friss felületek 
minden négyzetmillimétere a tervezők művészi munkájának dicshimnusza. A világos és sötét tónusban is elérhető termékek a 
természet és letisztult modernitás házasságának gyermekeiként ideálisak otthonunk minden elképzelhető belterében, de külső 
terek burkolataként is szinte vibrálnak az élettől. 

Hazai készleten 
elérhető a wenge, 
malt, honey és cherry 
színekből a 20x120 
méret. 

ALAPSZÍNEK

FELÜLETEK

MÉRETEK (CM)

26 × 160
30 × 120

20 × 120

Maple Honey

Malt

Clay Wengé

Cherry

  

   NOVABELL 
      ARTWOOD  

9 mm 20 mm
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A felsorolt méretek, kivitelek és színek a gyártó hivatalos adatai, a 
valós elérhetőségről, kérjük érdeklődj értékesítő kollégáinknál:

   NOVABELL 
      ARTWOOD  
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A rusztikus és letisztult vonásokat egyaránt hordozó Eiche család egyik legkülönlegesebb tagja a sötétebb tónusú, ritka, timber 
színű modell, amely kiválóan tudja ellenpontozni társai világosabb árnyalatát – főleg hálókban és nagy terek találkozásánál. 

ALAPSZÍNEK

FELÜLETEK

MÉRETEK (CM)

30 × 180
30 × 180*
40 × 120*
26 × 160

16 × 160
30 × 120**
20 × 120***
20 × 20

* kizárólag kültéri kivitelben
** kültéri kivitelben is
*** csúszásmentes és kültéri kivitelben is

Alpin Landhaus

Natur

Timber

Scottish

  

   NOVABELL 
      EICHE  

9 mm 20 mm
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A felsorolt méretek, kivitelek és színek a gyártó 
hivatalos adatai, a valós elérhetőségről, kérjük 
érdeklődj értékesítő kollégáinknál:

   NOVABELL 
      EICHE  
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A FAP megoldása a fahatású lapokra a Roots család. A 4-féle természetes árnyalatban elérhető kül- és beltéri lapok a világosabb, 
szellősebb helyiségek és terek kiváló burkolatai. A modern, elegáns vonalvezetésű lapok egyik rejtett csodája, hogy akár a 
hagyományos parkettához hasonlóan, halszálkás mintában, sőt mozaikként is lerakható, így a klasszikus stílus rajongóit is bizton 
elvarázsolja. A faliburkolatként való felhasználás pedig már „csak” ráadás.

   FAP 
      ROOTS  

Mind a 4 szín 
 a 20*120 
méretben elérhető 
raktárkészletről. 

ALAPSZÍNEK

FELÜLETEK

MÉRETEK (CM)

20 × 120 (hagyományos)
7,5 × 45 (halszálka)
20 × 40 (mozaik)

TobaccoTaupe

Honey Gold

  

9 mm
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A felsorolt méretek, kivitelek és színek a gyártó 
hivatalos adatai, a valós elérhetőségről, kérjük 
érdeklődj értékesítő kollégáinknál:

   FAP 
      ROOTS  
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A patchwork mintázat gyökerei a belsőépítészet és a burkolatok 
világának hajnaláig nyúlnak vissza, egészen az ókori mozaikok 
idejére. Nagyszüleink idejében még vidéken is szinte minden 
napos volt a patchwork minta (bár ezt akkor még nem így hívták), 
de valamikor a 70-es évek végére megkopott a nimbusza. Ezzel 
együtt mára megújult formában, olyan energiával söpör végig 
a lakásdekoráció és a burkolatok világán, mintha csak tegnap 
csodálkoztunk volna rá először a geometria, a logika, és a 
játékosság hármasának látványos fúziójára.

PATCHWORK
HATÁSÚLAPOK
 STÍLUS PADLÓTÓL A FALIG 
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Gyönyörű geometriai formákat bemutató család. A családra jellemző a hexagon megjelenés, valamint a klasszikus 20*20 méret. A hat  
színt (három meleg és három hideg) felvonultató kollekció kiválóan tör meg nagy tereket, vagy varázsol otthonossá kisebb felületeket. 

   MARCA CORONA  
      TERRA  

Az alapszíneken 
túli választékról 
érdeklődj 
munkatársainknál!

ALAPSZÍNEK

FELÜLETEK

MÉRETEK (CM)

20 × 20 

Avorio Ocra

Grigorio

Antracite Nero

Rosso

  

9 mm
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A felsorolt méretek, kivitelek és színek a gyártó 
hivatalos adatai, a valós elérhetőségről, kérjük 
érdeklődj értékesítő kollégáinknál:

   MARCA CORONA 
      TERRA  
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A 15x15-ös és 20x20-as méretben is kapható megoldás a Sant’ Agostino-tól igazi különlegesség. Nem csupán a klasszikus geometriai 
stílust követőket szolgálja ki, de a minták variálhatósága által irigylésre méltóan kreatív eszközt ad mindenki kezébe, aki szeretne 
csavarni egyet (kettőt) a megszokotton.

   SANT’ AGOSTINO   
      PATCHWORK  

Az alapszíneken 
túli választékról 
érdeklődj 
munkatársainknál!

ALAPSZÍNEK

FELÜLETEK

MÉRETEK (CM)

20 × 20 15 × 15

Classic 1 Classic 2

Classic 3

Classic 5

Classic 4

   

9 mm
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A felsorolt méretek, kivitelek és színek a gyártó 
hivatalos adatai, a valós elérhetőségről, kérjük 
érdeklődj értékesítő kollégáinknál:

   SANT’ AGOSTINO  
      PATCHWORK  
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Padlón és falon is különlegeset nyújtó, natúr és matt felülettel rendelkező család. A rendkívül széles mintavariációknak és 
színkombinációknak köszönhetően a Contrasti paletta majdhogynem végtelen számú lehetőséget ad a dekorációra. A marokkói 
hangulattól kezdve a letisztult északi stílusig bármiben gondolkodhatunk.

   RAGNO 
      CONTRASTI  

Az alapszíneken 
túli választékról 
érdeklődj 
munkatársainknál!

ALAPSZÍNEK

FELÜLETEK

MÉRETEK (CM)

20 × 20 

Antracite

Beige

Bianco Grigio

Ottanio

Celadon

   

9 mm
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A felsorolt méretek, kivitelek és színek a gyártó 
hivatalos adatai, a valós elérhetőségről, kérjük 
érdeklődj értékesítő kollégáinknál:

   RAGNO 
      CONTRASTI  
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Ha a patchwork legautentikusabb formáját keressük, akkor nagyjából meg is érkeztünk. Az Ottocento család tökéletesen hozza 
azt a kissé rusztikus, kissé patinás hangulatot, ami a patchwork előző generációjának sajátossága. Mindezt persze modern 
gyártástechnológiával, fagy- és kopásálló kivitelben. 

   RAGNO 
      OTTOCENTO  

Az alapszíneken túli 
választékról érdeklődj 
munkatársainknál!

ALAPSZÍNEK

FELÜLETEK

MÉRETEK (CM)

20 × 20 

Pomice Terra

Cadmio

Ambra

Basalto

Ocra

Talco

Cobalto

  

9 mm
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A felsorolt méretek, kivitelek és színek a gyártó 
hivatalos adatai, a valós elérhetőségről, kérjük 
érdeklődj értékesítő kollégáinknál:

   RAGNO 
      OTTOCENTO  
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Stílusirányzatok jönnek-mennek az évszázadok alatt, ám a márvány időtlen, 
akár maga az ízlés. Ügyfeleink abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy 
kínálatunkban a márvány egyik fellegvárának számító Olaszország legprofibb 
üzemeinek márvány-hatású burkolataiból válogathatnak!

MÁRVÁNYHATÁSÚ 
LAPOK
KŐBE VÉSETT ÍZLÉS
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Ez a lapcsalád a klasszikus márvány típusok vonalát követve nyújt első osztályú megoldásokat. A megszokottnál szélesebb 
méretválasztéknak és a rengeteg kiegészítőnek hála (mozaik, lépcsőelem, lábazati elem), otthonunk bármely helyiségének 
kölcsönözhetünk az ókori Róma pompájából.

ALAPSZÍNEK

FELÜLETEK

MÉRETEK (CM)

30 × 60 
60 × 60
80 × 80

80 × 160
120 × 278

Statuario 

Grafite 

Travertino Imperiale

Carrara

Calacatta Pietra 

    

   FAP 
      ROMA  

9 mm
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A felsorolt méretek, kivitelek és színek a gyártó 
hivatalos adatai, a valós elérhetőségről, kérjük 
érdeklődj értékesítő kollégáinknál:

   FAP 
      ROMA  
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A Roma családnál kissé eklektikusabb és újszerűbb megközelítést képviselő Roma Gold kollekció káprázatos színeket, de 
testvércsaládjához hasonló bőséges méretválasztékkal indul a vásárlók szívének megnyerésére. Lássuk be, hogy ezekkel a 
színekkel és lehetséges kombinációkkal igen nehéz tévedni! Az extravagáns márványon túl itt már olyan vagabond megoldások is 
szerepelnek, mint az oxidált fémfelületek. Szokatlannak hangzik? Az is! Szemkápráztató? Abszolút.

ALAPSZÍNEK

FELÜLETEK

MÉRETEK (CM)

30 × 60 
60 × 60
80 × 80

80 × 160
120 × 278

Neve 

Rust

Miele 

Iron 

Corten 

    

   FAP 
      ROMA GOLD 

9 mm

Van egészen nagy 
méretű 120*278 
mintás dekor lapja, 
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A felsorolt méretek, kivitelek és színek a gyártó 
hivatalos adatai, a valós elérhetőségről, kérjük 
érdeklődj értékesítő kollégáinknál:

   FAP 
      ROMA GOLD  
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A Roma család harmadik tagja fivéreitől eltérően inkább a minimalista vonalat követi. Ezzel a módszerrel leginkább nagy, 
egybefüggő terek találkozásánál érhetünk el szemrevaló eredményt. Talán ez a lapcsalád a „kezdő márványhasználók” számára 
legideálisabb választás, hiszen a márványt könnyű túladagolni, de a Diamond széria színei és mintái még gyakori alkalmazás 
mellett is az ideális mezsgyén tartják az összképet.

ALAPSZÍNEK

FELÜLETEK

MÉRETEK (CM)

60 × 60
80 × 80

80 × 160
120 × 278

Carrara 

Calacatta

Nero Reale 

Statuario

Beige Duna

Grigio

   

   FAP 
      ROMA DIAMOND 

9 mm

Képviselhet egy 
letisztult, minimalista 
vonalat akár ház 
nappalijába akár 
üzletbe.
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A felsorolt méretek, kivitelek és színek a gyártó 
hivatalos adatai, a valós elérhetőségről, kérjük 
érdeklődj értékesítő kollégáinknál:

   FAP 
      ROMA DIAMOND  
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Te is örülnél, ha a megálmodott helyiséged 
még a munkák megkezdése előtt alakot 
öltene? Akkor próbáld ki 3D-s látványtervezés 
szolgáltatásunkat, és pillants bele a jövőbe!

3D LÁTVÁNYTERVEZÉS –   
FELNYITJUK LELKI 
SZEMEIDET!

Babinszki Andrea
+36 20 252 9004
babinszki.andrea@piramisepitohaz.hu
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  KAPCSOLAT  

Marcalek Dorottya
+36 20 209 9817 
marcalek.dorottya@piramisepitohaz.hu

Szabó-Labant Boglárka
+36 20 256 3878
labant.boglarka@piramisepitohaz.hu 

Szikriszt Ágnes
+36 20 373 2450
szikriszt.agnes@piramisepitohaz.hu 

Van olyan termék vagy megoldás, ami máris elnyerte a tetszésed, vagy 
szeretnéd látni további termékeink sokaságát, esetleg lakberendezői 
tanácsra van szükséged?

Bármelyikre is válaszolsz igennel, látogass el hozzák gödi 
fürdőszobaszalonunkba, vagy keresd bizalommal értékesítői csapatunk tagjait!
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